
 

 

A N U N Ț 
 

Consiliul Local al Municipiului Carei, cu sediul în localitatea Carei, str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, 

în calitate de autoritate tutelară, anunță declanșarea procedurii de selecție de candidati pentru 

ocuparea functiei de Administrator al societății CAREI TRANS BUS S.R.L. 

Procesul de recrutare si selectie are ca scop identificarea, recrutarea si selectarea celui mai potrivit 

candidat pentru ocuparea postului Administrator CAREI TRANS BUS S.R.L.. 

Acest proces de recrutare și selectie se deruleaza in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 

privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, 

aprobata prin Legea nr.111/2016 si HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta 

corporativa a întreprinderilor publice. 

 

Denumirea funcției - Administrator 

 

Cerintele postului 

 

Funcționarea CAREI TRANS BUS S.R.L este atent urmărită de către Consiliul Local al 

Municipiului Carei, asociatul unic. 

Administratorul va avea ca misiune principală să conducă și să organizeze activitățile societății pe 

principii de eficiență economică, calitate, competitivitate si profit. Rolul și responsabilitățile 

generale sunt cele obișnuite pentru orice post similar din companiile de dimensiuni comparabile. 

Mandatul administratorului  va fi pentru o perioada de 4 ani, începând cu data validării   rezultatului 

final al concursului, în condițiile prevăzute de legislația guvernanței corporative. 

 

1. Criterii de selecție pentru funcția de Administrator CAREI TRANS BUS S.R.L.. 

 

1.1.    Condiţii generale: 

 

Pentru a aplica la functia de administrator, candidatul trebuie să îndeplinească  urmatoarele 

condiții, cumulative: 

1. Are cetăţenie română, cetăţenie aparţinând altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor apartinand Spatiului Economic European şi domiciliul în România; 

2. Cunoaşte perfect limba româna (scris si vorbit); 

3. Are o stare de sănătate corespunzătoare functiei pentru care candideaza, atestată pe bază de 

documente medicale - adeverinta medicala eliberata de medicul de familie; 

4. Are capacitate de exerciţiu deplină; 

5. Nu a fost destituit dintr-o functie publica si/sau nu i-a încetat contractul individual de munca 

pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani; 

6. Nu are inscrieri in cazierul judiciar si fiscal; 

7. Nu a fost inceputa urmarirea penala pentru infractiunile prevazute la art.6 din Legea 

societatilor comerciale , nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru 

infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, 



delapidare, fals î n înscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr.129/2019 

pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor - Declaratie pe propria raspundere; 

8. Nu a facut politie politica, asa cum este definita prin lege - Declaratie pe propria raspundere; 

9. Nu se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 88 din Legea nr.161/2003 privind unele 

masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice 

si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea faptelor de coruptie, precum si cele referitoare 

la conflictul de interese si a statutului societatii cu pozitia de Administrator al societatii; 

 

1.2. Conditii specifice 

 

1. Studii superioare de lungă durată, economice, juridice, tehnice; 

2. Experienţă în administrarea/managementul unor societăţi publice sau comerciale profitabile               din 

domeniul societăţii, în activitatea unor întreprinderi publice, instituţii publice sau societăţi 

comerciale al căror obiect de activitate este acelaşi, sau asemănător, cu cel al CAREI TRANS 

BUS S.R.L - MINIM 5 ANI; 

3. Cunoaşterea aprofundată a cadrului legislativ din România în materie, precum şi a 

reglementărilor incidente la nivel local, cunoaşterea legislaţiei societăţilor comerciale şi a  

Ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor; 

4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: organizare şi coordonare, analiză şi sinteză (inclusiv a 

datelor economice), planificare şi acţiune strategică, control şi identificare a deficienţelor, 

gestionarea riscurilor, rezolvare eficientă a obiectivelor şi problemelor, gândire strategică, 

excelentă comunicare orală şi scrisă, lucru eficient în echipă atât ca lider, cât şi ca membru al 

acesteia, bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii, abilităţi de negociere 

şi de mediere, capacităţi de gestionare eficientă a resurselor alocate; 

 

1.3. Dosarul de candidatura trebuie să conţină obligatoriu: 

 

1. Opis documente; 

2. Cerere de inscriere; 

3. Curriculum Vitae, format Europass, redactat in limba romana ; 

4. Copie după actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

legalizate ; 

5. Copie după documentele care atestă educaţia şi pregătirea profesională (diplomă de licenţă, 

diploma studii  tehnice sau alte cursuri de specializare / perfecţionare) ; legalizate 

6. Documente / adeverinţă în original, din care să rezulte experienţa în activitatea unor 

întreprinderi publice, instituţii publice, regii autonome sau societăţi comerciale, inclusiv  din 

sectorul privat, din domeniul de activitate al CAREI TRANS BUS S.R.L; Copie după carnetul 

de muncă/ extras din REVISAL legalizate  sau adeverinţă, după caz, în original ; 

7. Cazier judiciar - original sau declarație pe propria răspundere ca nu a săvârșit fapte penale care 

să fie consemnate în cazierul judiciar (in acest caz se va prezenta ulterior originalul);Se 

depune până la proba -interviu. 

8. Cazier fiscal - original sau declarație pe propria răspundere că nu are fapte înscrise în cazierul 

fiscal (în acest caz se va prezenta ulterior originalul);Se depune până la proba -interviu. 

9. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare şi capacitatea deplină de 

exerciţiu, eliberata de către medicul de familie- original; 

10. Declaraţie de consimţământ care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale 

personale în scopul realizării procedurii de recrutare şi selecţie, precum şi acordul de a 

permite comisiei verificarea informaţiilor furnizate; 

11. Declaraţie pe propria răspundere, dată în conformitate cu prevederile art. 6, 7 din O.U.G. nr. 109 

/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale art. 326 din Codul Penal 

privind falsul în declaraţii; 



12. Declaraţie pe propria răspundere, potrivit căreia, în ultimii 3 (trei) ani, nu a fost destituit dintr-o 

funcţie sau/şi nu i-a fost reziliat contractul individual de muncă din motive imputabile 

candidatului la funcţia de Administrator; 

13. Declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică; 

14. Declaraţie pe propria răspundere privind neincadrarea in situatia de conflict de interese; 

15. Declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul va confirma ca nu a suferit o 

condamnare pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de 

coruptie, delapidare, fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea 

nr.129/2019 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor. 

 

2. Alte informatii 

 

2.1. Depunerea dosarelor de candidatura 

 

Dosarele de candidatura se vor depune la Registratura Autorității Tutelare ( Consiliul Local al 

Municipiului Carei ), Carei, str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, jud. Satu Mare, pe suport hartie, în plic 

închis si sigilat, având înscrisă menţiunea „Candidatură pentru funcția de Administrator - CAREI 

TRANS BUS S.R.L” precum şi numele şi prenumele / număr telefon / e-mail. 

 

2.2. Depunerea Scrisorii de intentie 

 

Scrisoarea de intentie se elaboreaza si se depune doar de catre candidatii nominalizati  pe lista, în 

termen de 15 zile de la anuntarea nominalizarii. Pentru elaborarea acestia candidatii vor folosi 

Scrisoarea de Asteptari publicata pe site-ul societatii      precum și toate informatiile publice 

disponibile despre contextul actual al companiei. Formatul scrisorii de intentie trebuie sa respecte 

prevederile HG nr.722/2016, cu modificările si completarile ulterioare. 

Depunerea acestui document se va face întocmai ca si la depunerea dosarului de candidatura, cu 

mentiunea ca pe plicul sigilat se va specifica „Scrisoarea de Intentie, Nume Prenume, CAREI 

TRANS BUS S.R.L . 

 

 

 

 

 

 

Notă: 

Anunțul va fi publicat în doua ziare economice ș i/sau financiare, precum ș i pe site-ul  CAREI 

TRANS BUS S.R.L, respect iv pe s ite-ul Pr imăr ie i Munic ipiului Carei  

 

 Calendarul desfășurării concursului va fi afișat pe pagina de internet a societății CAREI  

TRANS BUS S . R . L ,  p e  p a g i n a  d e  i n t e r n e t  a  P r i m ă r i e i  C a r e i   

 

  



Etapele desfășurării selecției: 

 

Etapa I – Selecția dosarelor de înscriere și întocmirea listei; 

Etapa II- Depunerea Scrisorii de intentie; 

Etapa III-Interviul candidaților selectați (admiși în etapa I). 

Candidații admiși la etapa I de selecție a dosarelor, vor alcătui lista și trebuie să    depună în 

termen de 15 zile Scrisoarea de intenție, asa cum este prevazuta in Anunt. 

Data și ora desfășurării interviului vor fi anunțate atât telefonic cât și pe e-mailul 

comunicat de către candidat. 

Selecția finală a candidaților aflați în lista se face pe bază de interviu, organizat  de către 

Comisia de selecție în baza Planului de interviu, care va avea în vedere următoarele: 

- Dosarul de candidatură 

- Matricea profilului de candidat 

- Scrisoarea de intenție a candidatului 

 

Selecția candidaților se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului 

egal, al transparenței și cu luare în considerare a specificului domeniului de activitate al 

societății, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, 

cu modificările și completările ulterioare. 
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